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Inleiding

Aanleiding voor het onderzoek

Het huwelijk in Nederland is reeds in vele studies vanuit verschillende invalshoeken

bestudeerd. Zo werd het vanuit cultuurhistorische, kerkelijke, iconografische,

literaire, moralistische, demografische, sociaaleconomische en rechtshistorische in-

valshoek onderzocht. Studies en deelstudies verschenen op onder meer het gebied van

de cultuur- en kerkgeschiedenis, de onontbindbaarheid van het huwelijk, het kerke-

lijke recht, de stedelijke rechtspraak, de iconografie, de bruidsgift, de catechetische

literatuur en predicatieliteratuur, de seksualiteit, de vrouwen- en gezinsgeschiedenis,

de demografie, de volkskunde en het religieus volksgeloof en de letterkunde.3

Voor deze onderzoeken werden verschillende bronnen gebruikt die in vijf

hoofdgroepen kunnen worden onderverdeeld.4Ten eerste zijn er studies gebaseerd

op kerkhistorische bronnen. Met behulp van theologische werken en de acta

van Gereformeerde synodes heeft bijvoorbeeld Knappert gepubliceerd over de

Gereformeerde kerk en haar strijd om het wettig huwelijk.5 Een tweede groep

bronnen vormt de letterkundige, zoals poëzie en proza. Dit leverde al in 1832 een

studie van Scheltema op.6Huwelijksgedichten en spectatoriale geschriften zijn ook

nadien nog veelvuldig bestudeerd, ondermeer door Von Wolzogen Kühr en

Schenkeveld-van der Dussen.7 Een derde groep bestaat uit historisch-demografi-

sche bronnen, zoals doop-, trouw- en begraafregisters, akten van de burgerlijke

3. Opsomming ontleend aan J.M.M. van de Ven, In facie ecclesiae. De katholieke huwelĳksliturgie in de

Nederlanden, van de 13de eeuw tot het einde van het Ancien Régime. Miscellanea Neerlandica 22

(Leuven 2000) 5-6.

Voor een beknopt overzicht van de belangrijkste publicaties, zie: ibidem, 5-6 en 5, noot 9.

Belangrijke studies zijn voorts: D. Haks, Huwelĳk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw.

Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven (Assen

1982); T. Zwaan (red.), Familie, huwelĳk en gezin in West-Europa. Van middeleeuwen tot moderne

tĳd (Amsterdam/Heerlen 1993); M.P.C. van der Heijden, Huwelĳk in Holland. Stedelĳke rechtspraak

en kerkelĳke tucht, 1550-1700 (Amsterdam 1998); P. van Boheemen (red.), Kent, en versint, Eer

datje mint. Vrĳen en trouwen 1500-1800 (Zwolle-Apeldoorn 1989).

4. Haks, Huwelijk en gezin, 232-234.

5. L. Knappert, ‘De gereformeerde kerk in haren strijd om het wettig huwelijk’, in: H.C. Rogge e.a.

(red.), Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 2 (’s-Gravenhage 1903) 217-275 en 359-396.

6. J. Scheltema, Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen (Utrecht 1832).

7. S.I. von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw (Leiden 1914); S.I.

von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche vrouw in de tweede helft der 18e eeuw (Leiden 1920) en

M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Bruilofts- en liefdeslyriek in de 18de eeuw: de rol van literaire

conventies’, De nieuwe taalgids 67 (1974) 449-461.
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stand en inwonerslijsten, waaronder belastingkohieren.8De iconografie vormt een

vierde bron voor bestudering van het huwelijk, zoals afgebeeld op schilderijen en

prenten.9 Ten slotte is het huwelijk ook met behulp van het positieve recht

(juridische bronnen) bestudeerd, zoals bijvoorbeeld door Van Apeldoorn en

Huussen.10

Aan de rechtshistorische bestudering van het huwelijk werd een nieuwe

deelstudie toegevoegd met het proefschrift van J.S.L.A.W.B. Roes, getiteld: Het

naaste bloed erfde het goed. De positie van de langstlevende echtgenoot in het

Nederlandse erfrecht bij versterf I (Deventer 2006). De auteur onderzocht één

bijzonder aspect van het huwelijk, namelijk de positie van de langstlevende

echtgenoot na het overlijden van de andere echtgenoot. Hij richtte zich op het

positieve recht zoals dat gold op het grondgebied van het huidige Nederland tot

1809. Dat grondgebied was opgedeeld in vele rechtsgebieden. Roes onderzocht het

toenmalige huwelijksvermogens- en erfrecht op verzorgingsaspecten en gebruikte

daarvoor tientallen verschillende stads- en landrechten als bron. Hij ontwaarde

gelijkenissen, verschillen en ontwikkelingen in het oudvaderlandse recht die, zoals

de auteur concludeerde, over het algemeen niet bleken te zijn ingericht op de

bescherming van de langstlevende echtgenoot.11Het duurde bijvoorbeeld tot 1923

voordat het Burgerlijk Wetboek bepaalde dat de langstlevende met de kinderen

erfde van de gestorven echtgenoot.

Drie hypothesen

Naar mijn mening volstaat een theoretische rechtshistorische studie niet om een

afdoende beeld te krijgen van de juridische verzorging van de langstlevende

echtgenoot vóór 1809. Op de door Roes gelegde basis moet worden voortgebouwd

met een onderzoek naar de juridische verzorging van de langstlevende in de

praktijk.12 Een dergelijk vervolgonderzoek dient volgens mij niet alleen vanuit

praktisch-rechtshistorisch, maar tegelijkertijd ook vanuit sociaaleconomisch

perspectief te worden verricht. Aan deze opvatting liggen drie hypothesen ten

grondslag.

Ten eerste, de hypothese dat de rechtspraktijk vóór 1809 anders is geweest dan

de door Roes onderzochte rechtsbronnen doen vermoeden. Alleen theoretisch-

rechtshistorische kennis is daarom niet toereikend. Ik licht dit toe met een

voorbeeld.

Het Burgerlijk Wetboek zoals dat gold in Nederland in het laatste kwart van de

twintigste eeuw, zou onderzocht kunnen worden op wetgeving met verzorgings-

aspecten ten gunste van de langstlevende echtgenoot. De onderzoeker zou in de

8. Hart verrichtte bijvoorbeeld een dergelijk onderzoek in Amsterdam, zie: S. Hart, Geschrift en getal

(Dordrecht 1976).

9. Bijvoorbeeld: W.M.A. Henneke, Ritueel in beeld. De Boerenbruiloften en hun publiek in de tijd van

Bruegel en zijn navolgers (Amsterdam 2009).

10. L.J. van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht vóór de invoering van de

Fransche wetgeving (Amsterdam 1925) en A.H. Huussen jr., De codificatie van het Nederlandse

huwelijksvermogensrecht, 1795-1838 (Amsterdam 1975).

11. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 276.

12. D. Heirbaut, ‘Boekbespreking’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6694 (2007),

56, wees ook op het nut daarvan.
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verleiding kunnen komen te concluderen dat de langstlevende gediend was met de

invoering van het wettelijke deelgenootschap per 1 januari 1970, artikelen 1:132-

145 BW (oud). Op grond van het wettelijk deelgenootschap konden namelijk

verrekenvorderingen ten gunste van de langstlevende echtgenoot ontstaan ten laste

van het vermogen van de overleden echtgenoot. De onderzoeker mist dan echter de

praktische omstandigheid dat het wettelijk deelgenootschap nauwelijks werd

overeengekomen (volgens onderzoekers in 1990 bijvoorbeeld slechts in 0,83

procent van de huwelijksvoorwaarden).13 Deze wettelijke regeling was dus ver-

stoken van iedere praktische betekenis voor de verzorging van de langstlevende.

Een praktisch-rechtshistorisch vervolgonderzoek kan de betekenisloosheid van

regelgeving aantonen. Roes hechtte bijvoorbeeld veel waarde aan regelingen die

bepaalden dat de langstlevende echtgenoot tot de gehele huwelijksgemeenschap

gerechtigd was, indien ten tijde van het overlijden van de echtgenoot geen uit dat

huwelijk geboren kinderen meer in leven waren (een zogenaamd onbeërfd geraakt

huwelijk). In de stad Groningen gold deze regeling bijvoorbeeld op grond van art.

4 (Liber II) stadboek 1425.14Roes duidde deze regelingen als een ‘langstlevende-

al’-stelsel. Een praktijkonderzoek kan inzichtelijk maken of dergelijke bepalingen

levend recht waren, of dat bijvoorbeeld echtparen met bezittingen daarvan

standaard afweken.15

Voorts is een dergelijk vervolgonderzoek vereist, omdat een theoretisch-rechts-

historisch onderzoek niet de juridische maatregelen onderzoekt die (aanstaande)

echtgenoten in de praktijk troffen om de langstlevende verzorgd achter te laten. De

oogst van Roes stelde iets teleur.

Mijn tweede hypothese houdt in dat de historische rechtspraktijk een rijke

oogst gaat opleveren, omdat in de praktijk juridische verzorgingsmaatregelen

werden genomen die niet wettelijk waren uitgewerkt, zoals de regelingen in de

stad Groningen die ik hieronder aanduid als onherroepelijke contractuele erfstel-

lingen en dito legaten.

Mijn derde hypothese houdt in dat sociaaleconomische factoren een rol

speelden bij de vormgeving van de juridische verzorging van de langstlevende.

Dat zal mogelijk niet alleen blijken uit de huwelijkspartnerkeuze in de praktijk,

maar ook uit de inhoud van de door partijen overeengekomen huwelijksvoor-

waarden. Denkbaar is bijvoorbeeld dat partijen niet steeds over en weer gelijk-

luidende verzorgingsregelingen ten gunste van elkaar troffen, maar ook van elkaar

13. M.J.A. van Mourik en L.C.A. Verstappen, Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij

echtscheiding (3e druk; Deventer 1997) 114. In het jaar van de invoering (1970) bedroeg dat

percentage volgens onderzoekers ook maar 4,6 procent van de opgemaakte huwelijksvoorwaarden. In

1980 was dit afgenomen tot 2,17 procent.

14. Over de naam van het Groninger stadboek, zie par. I.2.1.

15. Overigens zij hier reeds opgemerkt dat Roes vermoedt dat in de stad Groningen in 1689 aan het

‘langstlevende-al’-stelsel reeds (sinds lange tijd) een einde was gekomen. Hij concludeerde hieruit dat

de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot was verslechterd, zie Roes, Het naaste

bloed erfde het goed, 188. Art. 4 (Liber II) stadboek 1425 was echter niet verdwenen uit het

Groninger stadsrecht. De bepaling werd overgenomen in de Stads Nieuwe Constituties van 1689 - in

art. 49 (II) SNC - en zelfs uitgebreid met een extra bepaling, namelijk art. 50 (II) SNC, zie par. VI.1.1.
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afwijkende, rekening houdend met verschillen tussen de financiële posities van de

(aanstaande) echtgenoten.16

Dat sociaaleconomische factoren directe gevolgen hadden voor de verzorging

van de langstlevende echtgenoot laat zich eenvoudig illustreren aan de hand van

het volgende voorbeeld. Wanneer een echtgenoot bij zijn overlijden zowel een

echtgenoot als descendenten naliet, werden in de stad Groningen tot 1809

uitsluitend de descendenten tot de nalatenschap geroepen, art. 41-43 (II) van de

Stads Nieuwe Constituties.17 Indien het huwelijk kinderloos was gebleven, erfden

de bloedverwanten van de overleden echtgenoot de gehele nalatenschap, art. 47-48

(II) SNC. In beide gevallen erfde de langstlevende echtgenoot in beginsel dus

niet.18 Hij zou beter verzorgd achterblijven indien hij in een wettelijke gemeen-

schap van goederen gehuwd was geweest met iemand die per saldo meer netto

vermogen in de gemeenschap had ingebracht dan de langstlevende zelf. Denkbaar

is dat trouwlustigen streefden naar een even gegoede, zo niet rijkere, echtgenoot.

Indien dat in de ogen van betrokkenen niet was gelukt, dan kon in huwelijks-

voorwaarden en testamenten met onderlinge financiële verschillen rekening

worden gehouden. Bijvoorbeeld door een ander huwelijksgoederenregime overeen

te komen, maar ook door over en weer afwijkende verzorgingsregelingen ten

gunste van elkaar overeen te komen.

Een geschiedkundige studie naar de materiële cultuur van echtparen is boven-

dien noodzakelijk, omdat zij inzicht biedt in de rol die goederen speelden bij de

juridische vormgeving van de verzorging van de langstlevende echtgenoot. Ten

slotte is een demografisch onderzoek van belang voor de kennis van de huwelijks-

leeftijd en van opvolgende huwelijken: onderwerpen die eveneens een rol konden

spelen bij genoemde vormgeving.

Deze drie hypothesen bieden voldoende aanleiding voor een vervolgonderzoek

op zowel praktisch-rechtshistorische, als op sociaaleconomische grondslag. Een

dergelijk onderzoek is nieuw. Niet eerder werd op systematische wijze onderzoek

gedaan naar de samenhang tussen het vóór 1809 geldende recht, de toepassing van

dat recht in de dagelijkse praktijk ter verzorging van de langstlevende echtgenoot

en de sociaaleconomische achtergrond van de betrokken echtparen.19

Voor een dergelijk onderzoek is kennis vereist van het recht zoals dat gold tot

1809. Met zijn proefschrift heeft Roes hiervoor de basis gelegd. Voorts zijn door

16. Huwelijksvoorwaarden konden tot 1809 ook regelingen van niet zuiver huwelijksvermogensrechte-

lijke aard bevatten Die mogelijkheid bleef overigens ook later bestaan: denk aan het per 1 januari

2003 afgeschafte art. 1:146 BW (oud) (schenkingen in huwelijksvoorwaarden).

17. De Stads Nieuwe Constituties, een verzameling ordonnanties uit 1689, worden voortaan afgekort

weergegeven als SNC. Zie par. I.2.1.

18. Tenzij zich het zeer uitzonderlijke geval voordeed van art. 63 (II) SNC, zie par. VII.1.

19. Naast algemene rechtshistorische studies van het huwelijksvermogens- en erfrecht, zie hierna noot

1074, legde slechts een klein aantal onderzoekers meer nadruk op de inhoud van huwelijksvoor-

waarden in de praktijk. Nimmer werd op systematische wijze de sociaaleconomische achtergrond van

de echtgenoten in een dergelijk onderzoek betrokken. De eerste systematische bestudering van de

inhoud van huwelijksvoorwaarden in de praktijk werd gepubliceerd in 1904. Vergelijkbare onder-

zoeken werden in verschillende latere jaren herhaald. Alleen huwelijksvoorwaarden uit de twintigste

eeuw werden onderzocht. Voor literatuurverwijzingen naar deze onderzoeken, zie noot 1537.

Tot de rechtshistorische studies met de inhoud van huwelijksvoorwaarden als onderwerp

kunnen worden gerekend: A.Fl. Gehlen, ‘Gerard van Wassenaer en Arent Lybregths over
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echtgenoten opgestelde overeenkomsten en (in beginsel) eenzijdige wilsbeschik-

kingen van belang. Ten slotte is een prosopografisch onderzoek (collectieve

biografie) gewenst voor de sociaaleconomische context waarbinnen echtgenoten

hun juridische verzorgingsmaatregelen in de praktijk troffen. Een nauwe aanslui-

ting op het onderzoek van Roes maakt het vervolgonderzoek echter onhanteerbaar

groot en zeer tijdrovend van aard. Hij bestudeerde immers tientallen rechtsstelsels

in verschillende eeuwen tot aan 1809. Een praktische vervolgstudie is daarom

alleen realiseerbaar indien grote beperkingen worden aangebracht. Dit heb ik op

drie wijzen gedaan: (1) in plaats van de bestudering van het hele grondgebied van

Nederland is gekozen voor slechts één rechtsgebied; (2) in plaats van alle

inwoners, wordt slechts een deel van de gehuwde inwoners in dat rechtsgebied

onderzocht en (3) de onderzoeksperiode van Roes wordt stevig ingeperkt. Aan

deze beperkingen liggen de volgende redenen ten grondslag.

Plaats

Een nauwe aansluiting op het onderzoek van Roes zou betekenen dat de juridische

verzorging van de langstlevende in de praktijk aan tientallen verschillende rechts-

bronnen getoetst moet worden. Om dat mogelijk te maken dient een niet te

realiseren groot aantal archieven geraadpleegd te worden om praktijkvoorbeelden

te vinden. Deze inspanning staat in geen verhouding tot de te verwachten

resultaten. De onderlinge verschillen tussen de gehuwde inwoners van Nederland

vóór 1809 zijn te groot: denk bijvoorbeeld aan een plattelandsbevolking versus

stedelingen, adel versus boeren en burgers. Een dergelijk ruim opgezet onderzoek

maakt niet alleen weinig kans van slagen, maar levert vermoedelijk ook alleen

algemene conclusies op. Mijn voorkeur gaat uit naar een dieptestudie. Ik heb

daarom gekozen voor de bestudering van de toepasselijkheid van het recht in de

praktijk in één rechtsgebied. Vragen van internationaal of interregionaal privaat-

recht blijven derhalve zoveel mogelijk buiten het onderzoek.

Ook voor de sociaaleconomische invalshoek is gekozen voor verdieping. Dit

vergroot mijns inziens de kans op het schetsen van een nauwkeurige sociaalecono-

huwelijksvoorwaarden (17de-18de eeuw)’, Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der

Nederlanden 1 (2008) 73-84 en P.L. Nève, ‘Huwelijksvermogensrechtelijke stelsels en veel voor-

komende aanvullende/afwijkende bedingen in de periode vóór de codificatie’, Pro Memorie.

Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 1 (2008) 85-98. Ofschoon de titel van

laatstgenoemde studie anders suggereert, heeft auteur geen systematisch opgezet onderzoek verricht

naar de inhoud van huwelijksvoorwaarden in een bepaalde periode of in een bepaald gebied. Ook het

tweede deel van de titel van het boek van C.J. de Lange, De huwelijksvoorwaarden in theorie en in

de praktijk (Leiden 1920) suggereert een praktijkonderzoek. Dat is niet het geval. Behalve dat De

Lange zijn onderzoek beperkte tot de negentiende en twintigste eeuw, ontbreken in de studie een

kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar huwelijksvoorwaarden in de praktijk. Voorts verscheen

B.S. Hempenius-van Dijk, ‘Widows and the law. The legal position of widows in the Dutch Republic

during the seventeenth and eighteenth centuries’, in: J.N. Bremmer en L van den Bosch, Between

poverty and the pyre: moment in the history of widowhood (Londen 2002) 89-102. Ook dit is een zeer

algemene studie. Ten slotte dient de afstudeerscriptie genoemd te worden van A. Verwey-van Goor,

Huwelijkscontracten in de stad Groningen. Enkele beschouwingen over het huwelijkscontract in de

stad Groningen vóór en ná de Nieuwe Stads Constituties van 1689 (ongepubliceerd). Zij vormt de

neerslag van een klein onderzoek naar de inhoud van stad-Groninger huwelijksvoorwaarden.

Geen van de genoemde studies geeft de resultaten van een systematisch opgezet onderzoek naar

de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in de praktijk vóór 1809.
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mische context waarbinnen de juridische verzorgingsmaatregelen in de praktijk

werden getroffen. In een groot rechtsgebied als het gewest Holland, met zowel een

stads- als een plattelandsbevolking, zou die context wegens de beperkingen in

onderzoekstijd slechts globaal kunnen worden geschetst. Daarom is de keuze gevallen

op een niet al te groot rechtsgebied met een min of meer homogene stadsbevolking: de

stad Groningen, gelegen in het noorden van de Republiek. Deze stad bezat haar eigen

huwelijks-, huwelijksvermogens- en erfrecht, neergelegd in een eigen stadboek.

De keuze voor de stad Groningen heeft een bijkomend voordeel. Van 1374 tot

1809 (invoering van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland)

gold reeds de algehele gemeenschap van goederen als wettelijk stelsel in de stad.

De rechtsvragen waarmee echtparen worstelden en de juridische keuzes die zij in

de praktijk maakten om de langstlevende te verzorgen, spreken in de huidige tijd

meer aan. Deze rechtsvragen en keuzes zouden wel eens zeer actueel kunnen zijn;

zie bijvoorbeeld het ‘oud-Gronings finaal verrekenbeding’.20

Overigens is met de stad Groningen de keuze niet gevallen op een onbe-

duidende provinciestad. Zij behoorde in de tweede helft van de achttiende eeuw als

universiteitsstad tot de grote steden van de Republiek en had zowel een belangrijke

centrum-, bestuurs- als handelsfunctie.21

Onderzoekspopulatie

Met de keuze voor een onderzoek naar de toepassing van het stad-Groninger recht

in de praktijk is meteen ook een ingrijpende inperking aangebracht op het aantal

echtparen dat wordt onderzocht. In beginsel worden immers alleen de echtparen

waarop het stadsrecht van toepassing was aan het onderzoek onderworpen.

Om de gewenste dieptestudie mogelijk te maken, is wegens de praktische

uitvoerbaarheid van het onderzoek de onderzoekspopulatie nog verder ingeperkt.

Om te kunnen bepalen of, en in welke mate, (toekomstige) bezittingen van aan-

staande echtgenoten een rol hebben gespeeld bij de juridische verzorgingsregelingen

die (aanstaande) echtgenoten troffen, is inzicht in de vermogens(samenstelling) van

betrokkenen vereist. Om het voorgestane onderzoek op basis van de twee, van elkaar

verschillende disciplines, te kunnen uitvoeren is een collectieve biografie (prosopo-

grafie) van de onderzoekspopulatie gewenst. Om de gevonden juridische maatrege-

len in hun sociaaleconomische context te kunnen plaatsen zijn met elkaar te

vergelijken kenmerken van de onderzoekspopulatie vereist.

Een prosopografisch onderzoek wint aan belang naarmate een groep personen

beter kan worden afgebakend en er meer gegevens van die groep voorhanden zijn,

die relevant zijn voor het onderzoek naar de verzorging van de langstlevende in de

praktijk.22 Een sociaaleconomische stratificatie moet binnen de onderzoekspopu-

latie worden aangebracht om de verschillende verzorgingsregelingen te kunnen

20. Zie par. IX.2.3.

21. Zie hoofdstuk I.

22. Vgl. L. Stone, ‘Prosopography’, Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences

100 (1971), 46-79; D.J. Roorda, ‘Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid?’, Bijdragen en

mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 94 (1979) 212-225 en J. de Jong,

‘Prosopografie, een mogelijkheid. Eliteonderzoek tussen politieke en sociaal-culturele geschiedenis’,

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 111 (1996) 201-215.
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duiden. Naarmate de onderzoekspopulatie groter wordt, nemen de problemen

wegens bronnengebrek toe. Zelfs indien het onderzoek teruggebracht wordt tot de

stadsbevolking van Groningen zijn de praktische problemen onoverzienbaar. De

totale omvang, laat staan de samenstelling van de stadsbevolking valt niet precies

te bepalen.

Om deze problemen het hoofd te bieden, is niet gepoogd van elke sociale laag

een representatieve groep te selecteren. Een selectie roept vragen op over de

daarvoor te hanteren criteria. Mocht een selectie al lukken, dan betekent dat niet

dat ook voor elke sociale laag voldoende bronnenmateriaal beschikbaar is. Daarom

is gekozen voor een afgebakende groep mensen: de lidmaten van de grootste

doopsgezinde denominatie in de stad Groningen, de Groninger Oude Vlamingen.23

De keuze voor deze geloofsgroep heeft drie voordelen. Ten eerste is de omvang

van de groep nauwkeurig te bepalen. Ten tweede maakten zowel de armsten als de

rijksten van de stad Groningen daarvan deel uit. Bestudering van deze stad-

Groninger doopsgezinden biedt daarom een geschikte kans kennis te vergaren van

de juridische maatregelen die overige stad-Groninger echtparen in de praktijk

troffen om de langstlevende hunner verzorgd achter te laten.

Een derde voordeel van een kleine afgebakende groep is de mogelijkheid om

grondige kennis van de huwelijkspartnerkeuze door de groepsleden te verkrijgen in

zijn sociaaleconomische context.

Daarnaast is een sociaaleconomische studie over de stad-Groninger doops-

gezinden een mooie bijvangst. De laatste uitgebreidere publicatie over hen dateert

namelijk alweer uit 1952.24

De keuze voor deze stad-Groninger doopsgezinden als onderzoekspopulatie

creëert echter het mogelijke bezwaar van gebrek aan representativiteit. Adel en

patriciaat hebben bijvoorbeeld nooit tot de stad-Groninger doopsgezinden behoord.

Zij vallen dus buiten het onderzoek. Dat bezwaar is echter gering als men zich

realiseert dat adel en patriciaat in bijvoorbeeld de achttiende eeuw samen slechts

circa vijf procent van de stadsbevolking hebben uitgemaakt. Op alle andere stad-

Groningers, met of zonder bezittingen, kunnen de onderzoeksuitkomsten daar-

entegen goed van toepassing zijn geweest. Zowel de rijksten als de armsten waren

immers te vinden onder de doopsgezinden.

De keuze voor één rechtsstelsel en één kleine onderzoekspopulatie heeft zonder

twijfel invloed op de representativiteit van de onderzoeksresultaten. De praktische

haalbaarheid van het onderzoek dwingt helaas daartoe. Ook al zal het onderzoek

geen te veralgemeniseren conclusies opleveren, de rechtvaardiging van deze

casestudy ligt daarin besloten dat voor het eerst met behulp van systematisch

onderzoek zicht wordt geboden op de juridische verzorging van de langstlevende

echtgenoot in de praktijk vóór 1809. Vervolgstudies zijn wenselijk om de

onderzoeksresultaten met elkaar te vergelijken.

Dat de groep op geloofsovertuiging wordt geselecteerd, kan naar mijn mening

niet als bezwaar worden ingebracht tegen de keuze voor deze onderzoekspopulatie.

Tijdens het onderzoek zijn mij van deze stedelijke doopsgezinden geen bijzondere

23. Zie over hen: hoofdstuk II.

24. H. Dassel, Menno’s volk in Groningen, geschiedenis der doopsgezinde gemeenten binnen de stad

Groningen (Groningen 1952).
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doopsgezinde opvattingen over de verzorging van de langstlevende gebleken. De

gevonden verzorgingsregelingen veranderden daarom bijvoorbeeld ook niet in de

tijd dat zij vaker huwden met niet-doopsgezinden.25 Anders dan in het geval van

(bijvoorbeeld) Joodse hebben doopsgezinde geloofsopvattingen naar het zich nu

laat aanzien geen rol gespeeld bij de praktische invulling van de juridische

verzorgingsmaatregelen.26 Omwille van de beperking in onderzoekstijd en uit-

voerbaarheid is niet gekozen voor een derde, religieuze invalshoek om ook dit

verder te onderzoeken. Vervolgonderzoek vanuit religieus perspectief zal hierin

duidelijkheid kunnen brengen.

Tijd

Op deze casestudy wordt een derde en laatste beperking aangebracht door een

flinke begrenzing van de onderzoeksperiode. De einddatum sluit aan op het

proefschrift van Roes: de invoering van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het

Koningrijk Holland op 1 mei 1809. Vanaf die datum gold dat wetboek voor het

gehele grondgebied van Nederland. Het Groninger stadsrecht kwam toen te

vervallen. In datzelfde jaar kwam tevens een einde aan het zelfstandige bestaan

van de gemeente van Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen.

Voor het begin van de onderzoeksperiode wordt niet aangeknoopt bij genoemd

proefschrift. De studie van Roes omvatte namelijk ook de late middeleeuwen.

Zo onderzocht hij bijvoorbeeld de invoering van de wettelijke gemeenschap in de

stad Groningen in 1374. Dat is nog ver voor de opkomst van de eerste doops-

gezinden.

Als begin van de onderzoeksperiode is gekozen voor het jaar 1699. Anderhalve

week eerder – op 19 december 1698 - werden namelijk alle doopsgezinden die in

de stad Groningen wilden huwen door het stadsbestuur opnieuw verplicht hun

voorgenomen huwelijk in een gereformeerde hoofdkerk in de stad te laten

afkondigen. Vóór die tijd bestond die plicht ook al, maar tot dan hielden zij

zich daar niet aan. Na het besluit van 1698 deden zij dat wel. De huwelijken van

de doopsgezinde lidmaten – voor zover in de stad bevestigd - zijn nadien allemaal

te vinden in de stad-Groninger proclamatieboeken. Een tweede reden voor deze

begindatum vormen de beschikbare archivalia. De voor het onderzoek benodigde

stukken uit de achttiende eeuw zijn beter bewaard gebleven dan oudere stukken.

Onderzoeksmethode

Om de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in de praktijk te

onderzoeken, wordt dus een multidisciplinair onderzoek verricht. Het toepasselijke

positieve recht wordt op descriptieve wijze onderzocht. Dit recht vormt het kader

waarbinnen (aanstaande) echtgenoten een praktische invulling gaven aan hun

25. Zie par. VIII.2.1. en hoofdstuk IX.

26. In het jodendom was op grond van geloofsopvattingen een strikte scheiding van vermogens tussen

echtgenoten de norm. Gedurende het huwelijk had de man het vruchtgebruik van het vermogen van

zijn vrouw. Na ontbinding van het huwelijk kreeg de vrouw terug hetgeen zij in het huwelijk had

ingebracht, zie hieronder par. IX.1.5.
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wensen om de langstlevende echtgenoot te verzorgen. De getroffen verzorgings-

regelingen worden vervolgens getoetst aan dit kader.27

Voor de hand ligt een onderzoek gebaseerd op testamenten. Hoewel het stad-

Groninger erfrecht weliswaar van grote betekenis voor het onderzoek is, is toch

niet gekozen voor testamenten als bron. Een dergelijk onderzoek leidt namelijk tot

onzekere uitkomsten. Testamenten zijn in beginsel herroepbaar en een achttiende-

eeuwse voorloper van het Centraal Testamentenregister ontbreekt.28Er valt niet te

bepalen of de gevonden testamenten ook daadwerkelijk werden uitgevoerd. Beter

is om, naast bestudering van het toepasselijke erfrecht, de inhoud van huwelijks-

voorwaarden te onderzoeken op verzorgingsaspecten. Een dergelijk onderzoek kan

bijvoorbeeld een antwoord geven op de vraag of partijen in huwelijksvoorwaarden

standaard afweken van de wettelijke gemeenschap van goederen. De verzorgende

aspecten van de gekozen huwelijksgoederenregimes staan vast, omdat pas vanaf

1 januari 1957 (Lex Van Oven) huwelijksvoorwaarden staande huwelijk mochten

worden gewijzigd in Nederland.

Daarnaast bieden huwelijksvoorwaarden nog een veel belangrijkere kans voor

het onderzoek. Het blijkt namelijk dat huwelijksvoorwaarden uit de onderzoeks-

periode vooral bepalingen bevatten met erfrechtelijke consequenties. Huwelijks-

voorwaarden uit de stad Groningen vormen een rijke bron van allerhande

verzorgingsmaatregelen die, zoals zal blijken, in beginsel onherroepelijk waren,

indien ze ten huwelijk aangebracht en aangeërfd vermogen betroffen.

In de sociaaleconomische context van de gevonden verzorgingsregelingen

wordt voorzien door een prosopografisch en demografisch onderzoek. Gekozen

is voor zowel een kwantitatieve aanpak van het onderzoek naar de onderzoekspo-

pulatie en hun huwelijksvoorwaarden als voor een kwalitatieve aanpak. De

gevonden verzorgingsmaatregelen worden namelijk getoetst aan de sociaalecono-

mische en rechtshistorische context waarbinnen ze werden opgemaakt.

De religieuze context van de verzorging van de langstlevende echtgenoot komt

weinig aan de orde. Zoals hierboven al is genoemd, is mij van specifieke

doopsgezinde opvattingen over de (juridische) verzorging van de langstlevende

echtgenoot niets gebleken. Desondanks wordt met name bij het onderzoek naar het

huwelijksgedrag van de onderzoekspopulatie wel enige aandacht besteed aan

religieuze opvattingen over het huwelijk, zoals aan denkbeelden over het huwen

met een niet-doopsgezinde (buitentrouw).

De centrale onderzoeksvraag

Op grond van het voorgaande is de centrale onderzoeksvraag als volgt geformu-

leerd: Welke juridische maatregelen ter verzorging van de langstlevende echtge-

noot troffen Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen in hun

27. Bewaard gebleven zeventiende- en achttiende-eeuwse notarisboeken bevatten modellen van huwe-

lijksvoorwaarden. Deze modellen waren gebaseerd op elders in de Republiek geldend recht, niet op

het stad-Groninger recht. Deze modellen bevatten nauwelijks regelingen ter verzorging van de

langstlevende echtgenoot. Een vergelijking van de inhoud van stad-Groninger huwelijksvoorwaarden

met deze modellen was daarom weinig zinvol. Derhalve is niet gekozen voor deze vergelijking.

28. In beginsel staan in het huidige Centrale Testamentenregister alle in Nederland opgemaakte

testamenten vermeld.
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huwelijksvoorwaarden tegen de achtergrond van en in relatie tot hun huwelijks-

gedrag en sociaaleconomische praktijk in de jaren 1699-1809?

Deze vraag wordt onderzocht aan de hand van de drie bovengenoemde hypotheses.

Bronnen

Er is gebruikgemaakt van zowel juridische als geschiedkundige literatuur. Beide

disciplines hanteren van elkaar verschillende regels voor literatuurvermelding.

Omwille van de eenheid is gekozen voor één vermeldingswijze. Naar verhouding

is meer van verschillende geschiedkundige geschriften dan van dito juridische

geschriften gebruikgemaakt, daarom is gekozen voor de regels zoals deze ge-

bruikelijk zijn in de geschiedwetenschap.29

Om de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in de praktijk te

achterhalen, zijn zoveel mogelijk huwelijksvoorwaarden van de onderzoekspopu-

latie gezocht. Dat maakt een kwantitatief onderzoek mogelijk. In de Groninger

archieven worden tientallen van dergelijke overeenkomsten bewaard.

Behalve met behulp van bovengenoemde literatuur, is de demografische en

sociaaleconomische context gereconstrueerd met behulp van doop-, trouw-,

begraafregisters, belastingkohieren en overige archivalia. In deze stukken worden

persoonsnamen op tal van verschillende wijzen genoteerd. Omwille van de

uniformiteit en de leesbaarheid zijn alle persoonsnamen weergegeven op een

uniforme wijze, zoals deze thans meer gebruikelijk is.

Presentatie van de onderzoeksresultaten

Voor de presentatie van de onderzoeksresultaten is gebruikgemaakt van een

bekende metafoor. Ondermeer Shakespeare maakte daarvan gebruik in zijn

pastorale As you like it, zie voor deze metafoor het hierboven aangehaalde citaat.

Deze beschrijft de wereld als een toneelpodium en het leven als een toneelstuk.30

Het eerste deel van de presentatie bestaat slechts uit één hoofdstuk. Op basis

van een beperkte literatuurstudie wordt een globale beschrijving gegeven van een

aantal kenmerken van de belangrijkste plaats van handelen: de stad Groningen als

het ‘toneel’.

Vervolgens worden in het tweede, uit drie hoofdstukken bestaande, deel de

onderzoeksresultaten gepresenteerd van mijn uitgebreide archief- en literatuur-

onderzoek naar de stad-Groninger doopsgezinden (de ‘toneelspelers’), met nadruk

op de onderzoekspopulatie: de Groninger Oude Vlamingen (de ‘hoofdrolspelers’).

De ‘hoofdrolspelers’ worden onderzocht op een aantal demografische kenmer-

ken. Voorts wordt de reden van hun afnemende aantal in de achttiende eeuw

achterhaald (hoofdstuk II). Daarnaast wordt een aantal voor de verzorging van de

29. Gebruik is gemaakt van P. de Buck (e.a.), Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een

historisch werkstuk (10e druk; Baarn 2002).

30. De monoloog somt vervolgens de zeven fasen van het leven van een man op: de zuigeling, het

schoolkind, de jongeling op vrijersvoeten, de soldaat, de wijze, de oude en de stokoude man.

Ook Vondel gebruikte deze metafoor. Hij verklaarde deze bijvoorbeeld uitvoerig in zijn

voorwoord op Het Pascha ofte de Verlossinge Israëls uyt Egypten (Schiedam 1612).
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langstlevende relevante aspecten van deze onderzoekspopulatie bestudeerd (hoofd-

stuk III). Ten slotte wordt een sociale stratificatie in de onderzoekspopulatie

aangebracht. Dit is van belang voor de huwelijkspartnerkeuze en voor de inter-

pretatie van de getroffen juridische verzorgingsmaatregelen (hoofdstuk IV).

In het derde, ook uit drie hoofdstukken bestaande, deel volgen de resultaten van

het onderzoek naar de wetgeving die het huwelijksgedrag en het juridische kader

van de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen heeft

bepaald (de ‘spelregels’). In hoofdstuk V wordt het huwelijksrecht onderzocht, in

hoofdstuk VI het stad-Groninger huwelijksvermogensrecht en in hoofdstuk VII het

erfrecht.

Ten slotte wordt in het eveneens uit drie hoofdstukken bestaande vierde deel de

juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in de praktijk onderzocht,

door de huwelijkspartner-/contractspartnerkeuze en het eindresultaat van de

huwelijksvoorwaardenonderhandelingen (‘het spel’) te onderzoeken. In hoofdstuk

VIII wordt daarom eerst de lokale stad-Groninger huwelijksmarkt onderzocht,

alsmede de belemmeringen die trouwlustigen konden tegenkomen tijdens hun

zoektocht naar een huwelijkspartner. In hoofdstuk IX volgt een gedetailleerde

bestudering van de huwelijksvoorwaarden van de onderzoekspopulatie op verzor-

gingsaspecten. Het onderzoek wordt afgesloten met een tiende hoofdstuk waarin

een doopsgezinde huwelijksdag nader wordt bestudeerd. Dit hoofdstuk eindigt met

een vrolijke beschrijving van de feestelijkheden waarmee een doopsgezind huwe-

lijk in gegoede kringen gepaard ging.
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